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Inbrott

– områdesskydd, inhägnat område

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2013-10-01
Försäkringen gäller för skada som inträffar utomhus inom inhägnat område på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.
Ersättning betalas för stöld och skadegörelse enligt detta villkor
om angivna säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.
Ersättning betalas inte för stöldbegärlig egendom.
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Utöver bestämmelserna i
– Allmänna försäkringsvillkoren Egendomsförsäkring 1, 2, 4.2, 7, 9, 10
– försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800 gäller följande.
Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering
har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid är löpande.
Ord som skrivs med kursiv stil är förklarade i 13 (Definitioner).
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren
(den försäkrade).

3. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skada som inträffar utomhus inom inhägnat område på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrad
– Egendom som ägs av försäkringstagaren eller av annan än försäkringstagaren som är
namngiven i försäkringsbrevet, om egendomen anges i försäkringsbrevet med objekttyp.
– Egendom som ägs av annan än försäkringstagaren som är maskinerier och varor och som
försäkringstagaren
– är ersättningsskyldig för, eller
– i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra.
Värdet av sådan egendom ska ingå i försäkringsbeloppet för respektive egendom.

5.C. Inbrott
Med skada under detta avsnitt avses även förlust av egendomen.

5.C.1 Vad försäkringen gäller för
5.C.1.1 Stöld och skadegörelse inom inhägnat område
Ersättning betalas för skada genom stöld och skadegörelse som begås av någon som olovligen
– med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig in i inhägnat område
– tar sig in i inhägnat område med för låset avsedd nyckel som stulits vid inbrott i lokal på
annan plats som uppfyller skyddsklass 1, eller bostad på annan plats än försäkringsställe,
eller bostad på försäkringsställe då den som haft hand om nyckeln vistas där.

6.C. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, kap. 6. Vad försäkringen inte gäller för.

6.C.1 Stöldbegärlig egendom
Ersättning betalas inte för skada på stöldbegärlig egendom.
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8. Säkerhetsföreskrifter
Utöver de säkerhetsföreskrifter som anges i detta försäkringsavtal (d v s i försäkringsbrevet och
i de allmänna och särskilda villkoren) gäller följande.

8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
Med säkerhetsföreskrift avses i detta försäkringsvillkor föreskrift om den försäkrades skyldighet
att utföra handlingar och installera anordningar ägnade att förebygga eller begränsa skada.

8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade svarar gentemot Gjensidige Sverige för att säkerhetsföreskrifterna följs av
– den försäkrades företagsledning
– övriga anställda hos den försäkrade
– annan som har att tillse att föreskriften följs.

8.5 Inbrott
8.5.1 Krav på mekaniskt inbrottsskydd
8.5.1.4 Inhägnat område
Vid förvaring inom inhägnat område gäller nedanstående krav på inhägnaden.
Inhägnat område
Inhägnaden (stängsel, vägg, grind, dörr, lås, m.m.) ska i sin helhet ge ett efter förhållandena
godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods.
Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och
– vara totalt 220 cm hög varav de översta 20 cm ska utgöras av minst två rader taggtråd
– ha ett mellanrum mellan stängsel/vägg och markplan om högst 10 cm
– förankras i marken på ett godtagbart sätt.
Exempel på godtagbart utförande av stängsel och väggar är
– flätverksstängsel av 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek 50 x 50 mm
– vägg av trä, 25 mm tjock
– vägg av stålplåt, 1 mm tjock
Grind eller dörr
– ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan
– ska vara låst med en godkänd låsenhet
– ska vid gångjärnen ha spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Dörr
ska vara försedd med likvärdigt skydd.
Godkänd låsenhet
En godkänd låsenhet består av
– godkänt lås, godkänd cylinder, godkänt slutbleck och godkänt dörrförstärkningsbehör,
eller
– godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag
– godkänd låsbom.
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Godkänt lås
Ett godkänt lås ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. Det innebär bl.a. att låset
– från båda sidor om dörren endast ska kunna öppnas och låsas med för låset avsedd nyckel
– ska vara utfört så att inga delar som påverkar låsets inbrottsskydd kan demonteras från
låsets utsida. Sådana delar ska inte heller kunna demonteras från dörrens insida annat än
med specialverktyg.
Godkänt slutbleck
Ett godkänt slutbleck ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522.
Godkänt hänglås med godkänt beslag för grind eller dörr
Ett godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag ska vid
– invändig montering uppfylla hänglåsklass 3
– utvändig montering uppfylla hänglåsklass 4.
Nyckelhantering
Dörr eller grind anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

8.5.1.5 I försäkringstagarens, dennes arbetstagares eller ombuds bostad
Vid förvaring av nyckel i försäkringstagarens, dennes arbetstagares eller ombuds bostad gäller
krav på att ytterdörr är låst och öppningsbara fönster är stängda och inifrån reglade.

8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 100 % om inbrottsskydd enligt 8.5.1 saknas eller inte aktiverats genom t.ex. låsning. Sådant avdrag görs även från ersättning till annan
försäkrad än den som inte följt föreskriften.
Avdraget kan minskas eller helt tas bort om
– det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning betalas då
för den skada som kan antas skulle ha inträffat även om föreskriften följts
– ingen av dem som anges i 8.2 varit försumlig
– särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

11.C Självrisk
11.C.1 Grundsjälvrisk
Självrisken är 20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan grundsjälvrisk, vilken då anges i
försäkringsbrevet.

13. Definitioner
Se Allmänna försäkringsvillkoren.
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